REF. MRS14439

€590,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Arenys de Mar, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Arenys de Mar » 08350

5

5

307m²

1,030m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

REDUCERAT PRIS

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.se

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanien
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ÖVERBLICK

Rymligt och ljust friliggande hus framför hamnen i Arenys
de Mar, ett lugnt och välutrustad område.
Magnifik villa precis framför hamnen i Arenys de Mar, med fantastisk utsikt och rikligt
naturligt ljus. Fastigheten ligger i ett lugnt område, väldigt bra med bil.
Huset är fördelat på 2 våningar. På entréplanen leder en entré till ett sovrum med
dubbelsäng, badrum, ett sovrum med eget badrum och ett kontor. Köket har ett
verktyg och vardagsrummet har en skorsten och tillgång till terrassen från vilken den
vackra havsutsikten kan avnjutas.
På nedre våningen finns en sommar matplats och 3 sovrum med eget badrum.
Härifrån kan vi komma åt trädgården där det skulle vara möjligt att bygga en
simbassäng.

lucasfox.se/go/mrs14439
Havsutsikt, Terrass, Trädgård, Naturligt ljus,
Parkering, Balkong, Djur vänligt, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Öppen spis, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utsikt

Kontakta oss för mer information eller för att besöka denna fantastiska familjehem
på Maresme-kusten.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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